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rīkojumam Nr.769

Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2018. gadā

VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija””
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Koncerta P. Čaikovska koncertzāles Lielajā zālē
(Krievija) īstenošana, 06.01.2018.-20.12.2018.
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.

Pasākuma saturiskais pārskats

1. Pasākuma Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” koncerta P. Čaikovska koncertzāles Lielajā
zālē, Krievijā īstenošana.
mērķis

Šis pasākums atbilst sekojošiem definētajiem Latvijas valsts simtgades
svinību mērķiem:
1. Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un
sasniegumus;
2. Vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un
starpkultūru attiecību veidotāju.
Pasākums atbilst sekojošam Latvijas valsts simtgades programmas
virsmērķim pakārtotajiem politikas rezultātiem:
-

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos.
Pasākums atbilst šādiem Latvijas valsts simtgades pasākuma plānā
2. Īstenoto
iekļaujamo norišu kritērijiem:
aktivitāšu
1. Norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;
apraksts
un
2. Norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumus Latvijas tēla
laika grafiks
veidošanā.
Lai īstenotu mērķi, tika veikta šādas aktivitātes:
- 2018. gada sākumā P. Čaikovska Maskavas Valsts konservatorija
un Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” administrācija vienojās par
programmu - J. S. Baha “Jāņa pasija”. Kā arī vienojās par
koncerta dalībniekiem, t.i.: kamerorķestris “Musica Viva”,
Maksims Jemeļjaničevs (diriģents), soprāns Rebeka Botone
(Rebecca Bottone), kontrtenors Meili Li, britu tenors Deivids Vebs
(David Webb) un basbaritoni Dingls Jandels (Dingle Yandell) un
Gulhems Vorms (Guilhem Worms).
- Paralēli visa gada garumā noritēja sarunas par kora izmitināšanu,
avio biļetēm, sastādīts mēģinājumu plāns utt.
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3. Pasākuma
mērķauditorij
a
(t. sk.
plānotās
iedzīvotāju
grupas,
sasniegto
iedzīvotāju
skaits (tiešā un
netiešā
mērķauditorija)
,
iespēja
līdzdarboties
un/vai
sniegt
atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu
nodrošināšana
utt.)

2018. gada augustā tika nosūtīti materiāli (fotogrāfijas, biogrāfija)
publicitātei par kora viesošanos Maskavā.
Septembra sākumā tika nosūtīta informācija vīzām un septembra
beigās saņemta ielūguma vēstule vīzu formēšanai.
Novembrī tika iesniegtas pases vīzu saņemšanai
Decembra sākumā tika izdodas pases
Pirms došanās uz Maskavu, tika izsūtīta preses relīze par gaidāmo
koncertu
No 2018. gada 13. līdz 15. decembrim Valsts Akadēmiskais koris
“Latvija” bija Maskavā.
13. un 14. decembrī korim bija mēģinājumi
14. decembra vakarā plkst. 19.00 bija koncerts Pētera Čaikovska
koncertzāles Lielajā zālē;
15. decembrī koris devās atpakaļ uz Rīgu.

Pasākuma mērķauditorija atbilstoši Latvijas simtgades plānošanas
dokumentos definētajām ir tautieši ārvalstīs, ārvalstu viesi un Maskavas
iedzīvotāji.
Koncerts bija ar ieejas maksu. Biļešu tirdzniecība bija kora sadarbības
partnera P. Čaikovska Maskavas filharmonijas pārziņā. Koncertu
apmeklēja 1500 klausītāji.
Lielākā daļa klausītāju bija Maskavas iedzīvotāji, kora “Latvija” daiļrades
cienītāji. Publikā bija redzami arī vairāki ietekmīgi Krievijas kultūras
dzīves pārstāvji.

4. Sadarbības
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Pētera Čaikovska Maskavas
partneri (t.sk. Valsts konservatorija.
reģionu,
pilsoniskās
sabiedrības u.c.
pārstāvji)
5. Pasākumu
rezultātu
ilgtspēja
/paliekošā
vērtība

Pasākums atbilst šādām Latvijas valsts simtgades ilgtspējas kategorijām:
-

Nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
Ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības
veicināšanā ārvalstīs.
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6. Pasākuma
publicitāte
(t.sk.
iespieddarbu,
reklāmu,
publisko
paziņojumu
izvietošana
(piemēram, tīmekļa
vietnes
adrese,
laikraksta, mediju,
raidījuma
nosaukums utt.)

Pie P. Čaikovska koncertzāles bija izvietotas koncerta afišas (pielikumā
pievienotas to kopijas)
- Koncertzāles mājas lapā https://meloman.ru tika publicēta informācija
par koncertu (pielikumā pievienota izdruka no mājas lapas)
- Mājas lapā joprojām var noskatīties un noklausīties koncerta ierakstu:
https://www.meloman.ru/concert/strasti-po-ioannu-2018-1214/?fbclid=IwAR3Mv_jaN7YoqvZXGNJt43BoBdx9R8dvWpQsP5J2ctY
vQAoTgbIjYvNdGuk
- Pirms koncerta tika izsūtīta relīze Latvijas medijiem no kora puses. To
publicēja Delfi, Lsm un citi ziņu portāli. Relīze publicēta arī lv100.lv
https://www.lv100.lv/jaunumi/valsts-akademiskais-koris-latvija-atgriezasuz-maskavas-petera-caikovska-koncertzales-skatuves/
- korim komandējumā līdzi devās Latvijas Radio 3 “Klasika” žurnālists
Dāvis Eņģelis, kurš pēc koncerta veidoja stāstu raidījumam “PārMijas”.
Sižetu iespējams noklausīties šeit:
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/parmijas/valsts-akademiskais-koris-latvijaatgriezies-no-vieskoncertamas.a112850/?fbclid=IwAR37kYezrJfG6VsezIfVgNOZukv1FQnaNh_0f
RQYOa4_Qcu0sRVlzVMkNBg

7. Cita
informācija
(kas bija būtiska
pasākuma
īstenošanā )

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
Izdevumu klasifikāciju kodu
kodi atbilstoši
atbilstoši ekonomiskajām
ekonomiskajām
kategorijām nosaukums
kategorijām
1

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7310

7350
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Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
pašvaldībām noteiktam
mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

6762
6762

6762
6762

0
0

4

5000; 9000
utt.

personām un budžeta
nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

* Starpības
pamatojums
Ministrijas vai citas
centrālās valsts iestādes
vadītājs:

Valdes loceklis Māris Ošlejs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Producente Māra Jēgere
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: +371 27869231
E-pasts:

mara.jegere@koris.lv

